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 2709: العدد
25-03-2020 

 فلسطينيو تجمع جلين يعيشون أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة. •

 فلسطينيو سوريا في األردن يناشدون األونروا للوقوف أمام مسؤولياتها.  •

 األونروا توزع سلة غذائية ألهالي مخيم حندرات. •

 أهالي مخيم السبينة يطالبون بتأمين بدائل للحصول على مستحقاتهم التموينية.  •

 "مجموعة العمل تطالب باإلفراج الفوري عن المعتقلين داخل السجون السورية بعد تفشي فايروس كورونا"



 

 أبرز التطورات

ي سورية بيانًا طالبت فيه في ظل انتشار وباء كورونا أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطيني
باإلفراج الفوري عن المعتقلين داخل السجون السورية، وقالت المجموعة في بيانها أن األرقام الدالة 
على سقوط الضحايا تتزايد حول العالم، نتيجة انتشار الوباء الناجم عن فايروس كورونا " والتي 

اتخذتها منظمة الصحة العالمية، والهيئات الدولية تسجل انتشارًا كبيرًا رغم االستعدادات الكبيرة التي  
ذات الصلة، وحالة االستنفار العالمي الكبيرة في مواجهة هذه الجائحة، لقدرة الفايروس الجديد على 
االنتقال بين األشخاص الذين يوجد بينهم احتكاك مباشر وعن طريق الرذاذ الصادر من الجهاز 

 التنفسي.

( معتقاًل فلسطينيًا من كافة 1790انتباه العالم إلى وجود أكثر من )  ولفتت المجموعة في البيان
الفئات والشرائح العمرية داخل السجون، والمعتقالت السورية، جنبًا إلى جنب إخوانهم السوريين، 
في ظروف اعتقال غاية في القسوة، وتفتقر ألدنى المقومات والشروط، التي حددتها االتفاقيات 

 العتقال والتوقيف.الدولية، ألماكن ا

 
وحملت المجموعة، الحكومة السورية، المسؤولية الكاملة عن أرواح المعتقلين الفلسطينيين، داخل 
سورية، ودعت إلى اإلفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين، داخل السجون السورية، وتقديم 

 الرعاية الطبية الكاملة للمعتقلين المصابين بفايروس كورونا.

لى ضرورة العمل على اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنها الكشف المبكر عن اإلصابة وأكدت ع
بفايروس كورونا "، للحد من انتشاره، وتحسين ظروف االعتقال، للذين يقضون أحكاماً  قضائية 
 داخل السجون، الرتكاب جنح، أو جنايات، وتقديم الرعاية الطبية الالزمة للحيلولة دون إصابتهم.



 

ن جهة أخرى تعيش المئات من العائالت الفلسطينية في بلدة وتجمع جلين الواقع بمنطقة حوض م
اليرموك، بريف درعا الغربي، أوضاعًا إنسانية وأمنية صعبة، وسط حالة من القلق واالضطراب 

ضحايا وجرحى بينهم  5الكبيرين، جراء قصف قوات النظام السوري للمنطقة بالصواريخ، ووقوع 
إضافة لالشتباكات العنيفة التي اندلعت بين مقاتلين سابقين في المعارضة وقوات النظام  أطفال، 

 في المنطقة.

من جانبه قال مراسل مجموعة العمل إن عددًا من العائالت الفلسطينية في بلدة جلين نزحت عن 
 البلدة، بعد تعرض المنطقة للقصف العنيف من قبل قوات النظام ومجموعاته الموالية.

كما يشكو سكان بلدة وتجمع جلين من اإلهمال والتهميش الصحي لعدم وجود مستوصف طبي في 
البلدة، مما يضطرهم للذهاب إلى بلدة المزيريب المجاورة للعالج، مشيرين إلى أن هذا األمر يرهق 

 األهالي والمرضى الذين ال يستطيعون التنقل إال بشق األنفس.

 
ن تجمع جلين ظروفًا إنسانية ومعيشية قاسية نتيجة شح من الناحة االقتصادية يعيش سكا

المساعدات اإلغاثية وعدم توفر مورد مالي وانتشار البطالة بينهم جراء استمرار الصراع الدامي في 
 سورية. 

وفي سياق متصل ناشد ُنشطاء من فلسطينيي سوريا المهجرين إلى األردن، وكالة غوث وتشغيل 
 ونروا" بتقديم مساعدات عاجلة لالجئين بعد تفشي وباء كورونا.الالجئين الفلسطينيين "األ

كما طالبوها بالوقوف أمام مسؤولياتها، وتقديم المساعدات الخاصة بالوقاية من الوباء كالمعقمات، 
 والقفازات، والكمامات، والمواد الطبية الضرورية.



 

، يواجهون صعوبات مالية، وشدد النشطاء على أهمية تقديم الدعم المادي، خاصة وأن الالجئين
في ظل قانون حظر التجول، الذي حرم الكثير من أعمالهم، وأصبحت حياة عائالتهم مهددة، لعدم 
وجود مورد مالي ثابت، يمكنهم من تأمين االحتياجات الضرورية، من طعام وشراب ودواء، عداك 

 عن الخطر الذي يتهددهم، في حال انتشار الفيروس بشكل أكبر.

س السياق وزعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، سلة غذائية، على وفي نف
 . 2020أهالي مخيم حندرات في حلب، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لعام 

وقال مراسل مجموعة العمل في حلب، إنه ورغم اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها السلطات 
إال أن األهالي تجمعوا ضمن طوابير غير مراعين فيها السالمة السورية لمنع تفشي وباء كورونا، 

الوقائية، للحصول على السلة الغذائية، بسبب الظروف االقتصادية القاسية التي يعيشونها، خاصة 
ويعاني سكان المخيم من نقص   ".  19مع توقف العديد من األعمال نتيجة جائحة الكورونا "كوفيد  

 كعدم توفر الماء، والكهرباء، وانعدام خدمات التعليم والصحة.شديد في الخدمات األساسية 

من جانبهم طالب أهالي مخيم، وبلدة السبينة في ريف دمشق، الجهات الحكومية السورية، 
بتخصيص سيارات جوالة، للمواد التموينية، الخاصة بالبطاقة الذكية، لتمكين المواطن من الحصول 

 نقل الداخلي بين المدن والبلدات في العاصمة دمشق.على مستحقاته، بعد توقف حركة ال

 
تأتي هذه المطالبات، لعدم وجود فرع أو مركز توزيع في منطقة السبينة، مما يضطر األهالي، 
لقطع مسافات طويلة للحصول على مستحقاتهم، األمر الذي توقف بشكل كامل، بعد اإلجراءات 

تفشي فايروس "كورونا" ومن ضمنها منع التنقل  الوقائية التي اتخذتها الحكومة السورية، لمنع
 بالحافالت، بين المدن والبلدات.


